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Põhivara rentimine
välismaalt
Kui Norra firma rendib
põhivara (autod, tööriistad,
masinad) välismaalt
kasutamiseks Norras, siis ei
tohi Norra firma arvutada
käibemaksu
pöördkäibemaksustamise
reeglite alusel. Põhivara rent
välismaalt ei lähe
Käibemaksuseaduse §3-30
alla, mis sõnastab kohustuse
arvestada
pöördkäibemaksu (reverse
charge), see on sõnastatud
siduvas eelotsuses BFU 35/10
ja Finantsministeeriumi kirjas
15.06.2001 pkt. 3.1.
Välismaa firma, kust
põhivara renditakse,
muutub Norras käibemaksu
kohuslaseks sellise rendi
korral ja peab arvestama
Norra käibemaksu selle rendi
pealt. See tähendab, et
välismaa firma tuleb

Tuludeklaratsiooni
tähtaja pikendus
Tähtaeg on 31. mai, aga
firmal on õigus ja võimalus
taotleda pikendust.
Pikenduse taotlemiseks tuleb
altinni portaali kaudu saata
blankett RF-1114.

registreerida Norras
käibemaksu kohuslaseks
(NUF’i registreerimise kaudu)
ja ta peab ise käibemaksu
ära maksma oma käibelt.
Reegel ei sõltu sellest, kas
Norra rendile võtja ise käib
masinal/asjal välismaal järel
või mitte.
Norra rendile võtja tohib
arvutada tagasi
käibemaksu, mida ta tohiks
arvutada tagasi ka Norra
firmast rentimise korral.
Kliendi jaoks on see täiesti
tavaline sisendkäibemaks.
Kui Norra firma kasutab seda
põhivara välismaal, siis
kehtivad juba selle maa
reeglid. Norras sellist
käibemaksu tagasi küsida ei
tohi. Kui Norra firma maksab
välismaa käibemaksu, siis
peab ta selle ka välismaalt
vastavalt selle maa
reeglitele tagasi küsima.

Varasematel aastatel on
olnud võimalik taotleda
pikendust kuni 14 päeva,
aga sel aastal antakse
esimest korda pikendust kuni
30.06. Pikenduse taotlus
peab olema saadetud
hiljemalt 31. mail.

LÄHENEB
TULUDEKLARATSIOONI
ESITAMISE TÄHTAEG!
Tuludeklaratsioon tuleb
esitada kõigil firmadel, mis on
kantud maksukohuslaste
nimekirja. See tähendab kõik
Norra aktsiaseltsid ja kõik Eesti
firmad, mis on Norras
registreeritud püsiva
tegevuskohaga või millel üks
või mitu projekti on tekitanud
oma kestvusega püsiva
tegevuskoha. Samuti tuleb
esitada tuludeklaratsioon neil
firmadel, millel varem on
olnud selliseid projekte, kuigi
viimasel aastal neid ei olnud.
Tuludeklaratsiooniga koos
esitatakse mitmed lisad, mille
arv ja sisu sõltub firma tüübist
ja erisustest. Kui teenus on
tellitud Aita AS’ilt, siis esitame
kõik vajaminevad
dokumendid eelnevalt klienti
nende sisust informeerides.
Firma tuludeklaratsiooni
esitamise tähtaeg on 31. mai.
Aastaaruannete esitamise
tähtaeg on 31.07., aruanded
peavad olema kinnitatud
üldkoosolekul hiljemalt 30.06.
Aastaaruande esitamise
kohustus on kõigil firmadel,
millel on kohustus esitada
tuludeklaratsioon.
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Seaduse muudatus alates 1. aprillist 2017
Hea uudis Eesti firmadele Norras! Info on olemas ka norra keeles http://skatteetaten.no/mva-rep või inglise
keeles http://www.skatteetaten.no/vat-rep
Nõue käibemaksu esindaja olemasolu kohta välismaa firmadele muudeti alates 1. aprillist 2017.
1. aprill 2017 muudeti Norras käibemaksu seadust. Sisse viidi erand käibemaksu esindaja nõude kohta, kui
firmad, millel ei ole püsivat tegevuskohta Norras, on registreeritud maal, millega on Norral allkirjastatud info
vahetamise ja käibemaksu sissenõudmise leping.
Norra maksuameti lehe põhjal kehtib see järgnevate maade kohta: Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa,
Island, Malta, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Suurbritannia, Rootsi, Saksamaa, Tšehhi,
Bulgaaria, Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, Kreeka, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja
Ungari.
Erand ei kehti firmadele, kes on pärit teistelt maadelt, kui need, mis ülalpool ära toodud ja need firmad
peavad endiselt Norras registreerima ennast läbi esindaja.

Puhkuseraha
Norras on puhkuseraha arvestus natuke teist moodi üles ehitatud, kui Eestis. Igal töötajal on igal
aastal õigus puhkusele. Puhkuse ajal palka ei maksta. Õigus tööandjalt saada puhkuseraha on
töötajal, kes eelmisel kalendriaastal sama tööandja juures tööl oli. Puhkuseaastal makstakse välja
puhkuseraha, mis on välja teenitud eelmisel kalendriaastal, ehk siis väljateenimise aastal. Töötajal,
kelle töösuhe lõpeb, on õigus saada nii eelmisel aastal välja teenitud puhkuseraha kui ka samal
aastal välja teenitud puhkuseraha lõpparvega kätte.
Norra seadus näeb ette puhkust 4 nädalat + 1 päev ja sellisel juhul arvestatakse igalt välja
makstavalt kroonilt 10,2% puhkusefondi.
Osades firmades, samuti ametiühinguga seotud töötajatel, on õigus saada 5 nädalat puhkust ja
sellisel juhul arvestatakse puhkuseraha 12%.
Samuti arvutatakse töötajatele, kellel vanust üle 60 aasta, lisapuhkus – 1 nädal ja 2,3%.
Puhkusefond arvutatakse kõigilt väljamaksetelt, mille eest töötaja on tööd teinud (lisaks palgale ka
näiteks boonus, ületunnitasud jne.).
Töötajal on õigus saada puhkuseraha viimasel palgapäeval enne puhkust või vähemalt 1 nädal
enne puhkuse algust. Kui puhkus võetakse välja osadena, siis tuleb ka puhkuseraha samamoodi
jagada.
Kui töötaja on ainult osa eelmisest aastast tööl olnud, siis on tal ikkagi õigus täispikkuses puhkusele.
Tööandjal ei ole õigust sundida töötajat puhkusele, mille eest töötaja raha ei saa, niiet töötajal on
õigus keelduda sellest osast puhkusest, mille eest ta puhkuseraha välja teeninud ei ole.
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Muudatused aktsiaseaduses
21. aprillil saatis Norra majandusministeerium muudatuste ettepanekud Norra parlamenti.
Olulisemad ettepanekud on järgmised:
Kui siiani sai sisse makstud aktsiakapitali kinnitada kas audiitor või pank, siis nüüd antakse see õigus
ka litsenseeritud raamatupidajale ja advokaadile.
Audiitorist loobumise otsusega seotud formaalsused on ettepaneku kohaselt lihtsamad.
Samuti on tehtud ettepanek, et ka siiani audiitori kohuslane kontserni emaettevõte või holding-firma, võivad
loobuda teatud tingimustel auditist.
Täna on seaduses, et juhatus valitakse 2 aastaks, ettepaneku järgi võib fikseerida põhikirjas, et firma juhatus
võib ka piiramatu aja jooksul muutumatu olla.
Muudatusi ja lihtsustusi on ka teisi. Kõige varem hakkavad muudatused kehtima 1. juulist 2017, aga esialgu
see veel kindel ei ole.

Esinduskulud
Esinduskulud on sageli seotud toitlustusega, aga ka näiteks kingitused, kulud esindusautodele, -paatidele.
Esinduskulud võivad olla ka reisikulud suurematele spordiüritustele, jahi- ja kalapüügireisidele jne.
Firmaga seotud isikud on omanikud, töötajad, juhatuse liige, aktsionär jne koos saatjaga. Selles kontekstis siin
on ka teise sama kontserni firma esindajad seotud firmaga. Samamoodi ka valitud audiitor. Audiitor ja
aktsionärid, kes ei tööta firmas, on siinses kontekstis firmaga seotud isikud, aga nendele tehtud kulutused on
maksustatavad nende enda jaoks (erisoodustusmaks).
Esinduskulud peareeglina ei ole maksustatavast tulust maha arvatavad. Siiski tagasihoidlikud kulud tehtud
klientide või äripartnerite heaks, mis täidavad kõiki järgnevaid tingimusi, on maksutatavast tulust
mahaarvatavad:







see, kes arvab maha maksustatavast tulust, on firma,
toitlustus toimub tööajal või kohe peale seda.
toitlustus toimub töökohas või, kui see ei ole praktiliselt võimalik, siis lähedal asuvas toitlustusasutuses,
kanget alkoholi ei serveerita. Kui serveeritakse kanget alkoholi, siis ei ole ükski kulu osa maksustatavast
tulust maha arvatav. Õlu ja vein seoses toidu serveerimisega on lubatud, kui kogus on mõõdukas.
(vein ja õlu on ok alates 2010 aastast).
kulud ei ole rohkem kui NOK 451 inimese kohta (alates 2016).

Kui üks või mitu neist nõuetest ei ole täidetud, siis ei ole ükski osa kulutustest maksustatavast tulust
mahaarvatavad. Ka need kulud, mis on seotud firmaga seotud isikutega. Arvet ei ole lubatud jagada
mitmeks osaks. Ainus, millal on lubatud jagada üks arve kahele kontole, on siis, kui ostetud on ka
tubakatooteid, mis ei ole maksustatavast tulust mahaarvatavad – kui teised tingimused on täidetud, siis
tohib sellise arve kahe konto vahel jagada.
Jõulupeo, nädalavahetuse reisi jmt puhul, mis on korraldatud oma töötajatele, aga kus ka teised osa
võtavad, on kulud lubatud jagada vastavalt inimeste arvule esinduskuludeks ja töötajatega seotud
kuludeks. Samamoodi ka erilistel juhtudel: näiteks firma juubel, soolaleivapidu jmt.
Esinduskulud tuleb dokumenteerida nii, et põhjus ja osalejate nimed on selgesti näha. Seda sõltumata, kas
maksustatavast tulust arvatakse kulu maha või mitte.
Käibemaksu esinduskulult tagasi küsida ei tohi.
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Infoks!
Kuna oleme juba pikemat aega näinud, et Visma Business, mis on Norra suurim raamatupidamisprogramm, ei käi ajaga
kaasas, hakkasime umbes aasta tagasi otsima uut võimalikku koostööpartnerit. Sügisest alates võtsime kasutusele uue
programmi. Programmi eelised siiani kasutusel olnu ees on eelkõige kasutajasõbralikkus – meie klient saab ise teha
müügiarveid ja ka muid toiminguid. Kuna kõik toimub samas süsteemis, siis juba tehtud tööd enam uuesti teha vaja ei
ole. Kuigi klient maksab programmi eest otse tarnijale, hoiavad enamus kliente kokku selle arvelt, et meie ajakulu
väheneb ja seetõttu ka meie arved lähevad enamasti madalamaks. Programmi kuuhind on alates NOK 159,- + norra
km. Kui tekkis huvi, siis vastame hea meelega küsimustele ja saame ka anda programmi prooviligipääsu.

08.06.2017 toimub Tartus koolitus «Äritegevus ja raamatupidamine Norras».
Ürituse korraldab Aita AS koostöös Norra koolitusfirmaga Jolima AS, lektoriks Aita AS’i tegevjuht, Norras litsenseeritud
raamatupidaja Kristel Finstad.
Koolitus on jagatud kolmeks loenguks ja osaleda on võimalik kas ainult ühel, kahel või kõigil kolmel loengul.
1. loeng: Organisatsiooni vormid, erinevused ja sarnasused kohustustes. Mismoodi registreerida ja millised on ohud.
Käsitletakse eelkõige aktsiaseltsi ja välismaa firmat Norras 09:00-11:00
2. loeng: Firma tuludeklaratsioon ja käibemaks 12:00-14:00
3. loeng: Töötajad – registreerimine, palgaarvestus, maksud, tööandja kohustused 14:30-16:30
Registreerimine loengutesse meili aadressil post@aita.no või telefonil 7976101.
Iga loengu hind üksikuna tellides EUR 70, kahe loengu hind EUR 120 ja kolme loengu hind EUR 150.

Aita AS on Norras litsenseeritud Norra raamatupidamisbüroo. Meil on ka filiaal Eestis.
Norras asume Oslos ja Eestis Tartus. Pakume nii eesti kui ka norra
raamatupidamisteenust. Eestis ja Norras kokku on meil töötajaid ja partnereid 12.
Oskame aidata nii tavalise jooksva raamatupidamise, kui ka keerulisemate
küsimustega. Koostame aruandeid maksuametile ja teistele ametkondadele
(alates käibemaksu aruannetest nii Eestis kui Norras kuni statistikaameti aruannete
ja firma tuludeklaratsioonide ja aastaaruanneteni). Võime aidata
palgaarvestusega või ka erinevate analüüside ja aruannetega.
Samuti saame aidata firma asutamisel või registreerimisel Norras.
Lisainfot saate meie kodulehelt www.aita.no, kuhu paneme ka olulisemad
muudatused reeglites ja seadustes jooksvalt kirja uudiste rubriiki, või kui võtate
meiega ühendust meili teel: post@aita.no

